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שבת הלכות
:פרטן וזהו .תעשה לא מצות ושלש .עשת מצות שתי .מצות המש בכללן יש

.בשבת לענוש שלא ג) .מלאכה כו לעשות שלא כ) .בשביעי לשבות א)
:בזכירה השבת יום את לקדש ה) .בשבת לגבול חוץ לצאת שלא ד)

:אלו בפרקים אלו מצות וביאור

ק מגיד ר שון פ משנה בסף רא
ה ממר• נראה .ונו׳ מכלום אמור או כלום מייב אינו שנאמר מקום כל ד א פרלו זאח מלקי כל .וכו׳ חייג ומהו וכו' עשה מצוח ממלאכה כשניעי שביתה א א פר
איסור צד יש אבל לכססלה מוסר אינו חייב אינו שכשאומר רנינו י :ונכריהוהוכסנהדרין כשנח ומקרן בכ״מ במשנה מבוארים הכנא י

:אוחו מכין שאין אלא בעשייתו מימרא ק״ז) דף האורג(שבת פ׳ סוף מבואר זה .וכו׳ שבת בה׳ שנאמר מקום כל ב
מוסר ד״ה בגדולים אבל גורס שהוא נראה וכו׳ אדם גורר כיצד הרמ״ך כתב ה .ג׳) (דף פ״ק ואיסא מחלת בר אסור אבל אמור דשבח אמורי כל דשמואל

 .לכתחלה מוסר רבינו בהן יכתוב תלת ובהנהו
 מכס אותו מכין בזדון אותה והעושה ומ״ש

 של תעשה לא על שעובר מאני הוא מרדות
 והוא התורה מן עיקר לו שיש בדבר דבריהם

 ומהם מקומות בהרבה סמך לזה ויש מרדות בן
 מכת לוקין קל״ח) דף (שבס חולין א׳ ריש

 כן גם מ׳:) (שם כירה וא׳ .מדרבנן מרדות
:מדרבנן מרדות מכת

.וכו׳ כלום חייב אינו שנאמר מקום וכל ד
 והוא לשונו לכונת הרב כלל זה

 וכ̂ס ורשאי מותר בהן לומר שאין בעניינים
:במקומו אחד הל שמבואר

 ובשעת בשבת לעשותן המוחרין דברים ה
ר׳ מחלוקת זה .וכו׳ עשייתן

 א׳ בגמ׳ הלכה ונאסקה יהודה ורבי שמעון
 דאמר כר״ש אחרים ובמקומות צ״ד) המצניע(שם

 אדם גורר כיצד מותר: מתכוין שאין דבר
 (שבת ב״מ א׳ ברייתא .וכו׳ וסאסל כסא משה

 הסאריס מגרסת שם והעולה וכר״ש ב׳) כ״ש דף
 וזהו .מותר קשנים בין גדולים דבין ז״ל ורש״י
 האירוח בעאר ידיו ורוחץ :ז״ל רבינו שסתם

:וכר״ש נ״ב) דף שומנין(שם במה א׳
פרצה .

 נהירא ולא ענק בכל ומתיר מאליג לא ולכך
 לימא אדם דגורר מההיא מקשה מאי דא״כ

 מסטין שאין ענין בכל דמתיר כר״ש דההיא
 ובספרים רישיה לאסיק דדמי בגדולים אפי׳

 גגדולים אבל בקמנים מחלוקת נמצא מדוייקים
:עכ״ל זצ״ע רישיה לפסיק דדמי אסור ד״ה

כל

ה א ת י ב  שנאמר עשה יימצות ממלאבה בשביעי ש
 בו העושה ובל .תשבות השביעי וביום

 שנאמר תעשה לא על ועבר עשה מצות ביטל מלאבה
.מלאבה עשיית על חייב ומהו .מלאבה בל תעשה לא
עדים שם היו ואם .ברת חייב בזדון ברצונו עשה אם

 בהלבות שנאמר מקום בל ב ז קבועה חטאת קרבן חייב בשגגה עשה ואם .נסקל והתראה
סקילה. חייב והתראה עדים שם היו ואם ברת. חייב זה הרי חייב זה דבר שהעושה שבת
 פטור זה הרי פטור זה דבר שהעושה שנאמר מקום ובל ג : חטאת חייב היהשוגג ואם

 מדברי ואיסודו בשבת דבר אותו לעשות אסור אבל הקרבן ומן הסקילה ומן הברת מן
 בל ובן מרדות. מבת אותו מבין בזדון אותו והעושה .המלאבה מן הרחקה והוא סופרים

 בזדון דבר אותו העושה בשבת ובך בך לעשות אסור או ובך בך עושין אין שנאמר מקום
 מותר זה הרי ובך בך לעשות מותר שנאמר מקום ובל ד מרדות: מבת אותו מבין

:בלל אותו מבין אין מבלום פטור או בלום חייב אינו שנאמר מקום בל ובן .לבתחלה
 ואפשר מלאבד. בגללן שתעשה אפשר עשייתן ובשעת בשבת לעשותן *^המותרים דברים ה

 ובסא מטה [א] אדם גורר ביצד .מותר זה הרי מלאבד. לאותד. נתבוין לא אם תעשר.. שלא
גרירתן. בשעת בקרקע חריץ לחפור יתבוין שלא ובלבד בשבת [ב] בהן וביוצא וספסל

 גבי על אדם [נ] מהלך ̂ובן .נתבוין שלא לפי בבך חושש אינו הקרקע חפרו אם ולפיבך
ובלבד בו וביוצא הפירות בעפר ידיו יורוחץ .חושש אינו נעקרו אם לפיבך .אותן לעקור יתבוין שלא ובלבד בשבת עשבים

שלא
:סה לאוין סמ׳ג שכו סימן סוא׳ח ד :שס משין סמ׳ג שלו סימן שס טר ג :סה לאוץ סמ׳ג שלז סימן טוא׳ח ב :סס ולאוץ ל «שץ סמ׳ג א

משנד. לחם
1 Hץ ח  הא אוקמוה נ׳) (דף פומנץ במה דבפרק קשה .וט׳ האירוס בעאר ידיו רו

דלר״ש יהודה כר׳ בהם פערו יחוף לא אבל וחול נסר גבי שם דסני י

וכד

דסבר
שאינו דדנר שממון כר׳ הלכה ואיססקא שממון ור׳ יהודה די׳ סלוגסא .זכו׳ המוסדם דברים ה

מייטוניות הגהות
 כססר פסק ובן םSלטלט דאפשר קטנים ובין ם‘טלSלט אפשר אVז גדולים בין חילוק ואין [א]

 ובו׳ יתבוין שלא ובלבד דאסר בסות דמוברי מההוא מדליקין במה פרק בדמובח התרומה
 ודלא בס׳ה וגם רישיה פסיק יהא שלא ובלבד בו׳ בזינועים לעשות שאפשר ואע״פ
 שטעון ברבי הלבה [נ] :ע״ב דשישא בעיליתא ואפי׳ שאסור בגדולים שפסק ברא״ם
 חמא בר רמי אמר תפילין המוצא בפרק [ג] !המצניע פרק בדאמר מתבוין שאין בדבר
 תני חוטא ברגלים ואץ שנאמר משום בשבח עשבים גבי על להלך אסור אסי רבי אמר
באן החמת בימות באן קשיא לא מותר אידך ותניא כשבה עשבים ע׳׳ג להלך אפור חרא

ליה דלית והא עקוסא ליה דאית הא בו׳ ואבע׳׳א

למלך משנה
תמשה לא מל שמני מפני שהוא ה׳ה (כסב .מרדוס מכס אותו מכין מדון אוסו וד.עושדו נ

דני דנריהה של מהלכות סי׳ז המחנר הרב נדנרי ומיין ,התורה מן מיקר לו שיש נ
 הר׳ן דכהנ כההיא שדטחו נראה התורה מן עיקר לו שיש נדנר ה׳ה ומ׳ש .ו׳ דין ניאה איסורי

;יע׳ש) י׳ד דין ת׳ת מה׳ ס׳ו הכ'מ מרן דנריו הניא
מ מרק כדאיסא טוסי מסטין דוקא תורה נאיטר פלוגסייהו אי לספוקי ואיכא . המצניע ונס׳ נ'

אנל
עוז מגדל

 ג׳) (דף כריתות דמסכת ופ׳ק וד׳) ג׳ (דף שנת דמסכת פ׳ק .קנועה חמאת עד נשנימי שביתה
וויל הוא מלא מקרא עשה מצות שהיא שכתנ ומה .ס׳ו) (דף מיתות פ׳ד סנהדרין ונמסכת

פ׳ק .כלל אותו מכין אין מד מקום וכל : דשנת פ׳ק .חטאת חיינ עד מקום בל :הוא רנ ני קרי
 ס׳ חושש. אינו המוסריןעד דברים מקומות: והרנה ק׳ו) דאורג(דף ופרקר׳אליעור (דףג׳) דשנת

ד׳ מ( :ק׳) עיחנין(דף דמס׳ נסרא פ׳ .חושש אינו עד ידיו ורוחץ :ו׳) (דף דכתונוס ופ׳ק כ'מ) נ׳

 מסאני סיים דלא הא מסאני דסיים הא הגשמים בימות והא הא ואבע״א הגשמים בימות
5 ע״ב שרי בולהו שמעון בר׳ דקי׳׳ל השתא עקופא
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ל ז ט׳ מלאכה הששה כ  ולכל לר״ח נראה לא כן ססק שהרי״ף אע״ס הרס״ך כסב .ו
 דכל וההיא מורסא ומפיס נחש צידה כגון כר״ש דהוא שחומות כסה מפני רנוסי

ה מחניחין דיקא כר״ש הכא ליה דסוקי הנר על דכחש וההיא נהרגין הכחיקיס  והו מסי
 סמור לגופה צריכה שאינה מלאכה דאמר ש״ל כר״ש רגא קס״א׳:) נומל(שבח בפ' מדאמרינן

 יוחק דר׳ ההיא הביא גופיה והרי׳׳ף עליה
 הא ג״כ הביא והוא כר״ש יושי לר׳ דאוקסא

ט׳ דשבח שמורי דכל  דססור חלת מהני בר ו
 בסמוך: ויתבאר עכ״ל כר״ש אזלא וההיא ומותר
 צריכה שאינה מלי/כה בין שיש ההפרש מ״כ

 הוא ימות ולא רישיה פסיק ובין לגופה
 עיקר כל למלאכה מטון איט רישיה פסיק דגבי
 פתח שסגר כגון . בהכרח נעשית שהיא אלא
 לשמירת כיון לא שהוא צבי שם והיה ביתו
 אבל בהכרח. נעשית שהמלאכה אלא הצבי

 לגוף מסטין הוא לגופה צריכה שאינה מלאכה
 מיסוד . לתכליתה ממין שאימ אלא המלאכה

 :ע״כ ז״ל אביו בשם החסיד אברהם ה״ר
ן כו׳. הגחלת אס המכבה א  הרמ״ו כתב ו

 בגחלת אבל ען של בגחלת בד״א הל״ל
 בגני.׳ בהדיא מפורש וזה ״־פר מתכת של

 יהודה כר׳ הלכה שפסק כיון נמי לן ותמיהא
 .’עכ״ל מורסא ומפיס נחש צידת התיר אסאי
 אין ען של בגחלת בד״א הל״ל מ״ש ולענין
 לבאר פה רצונו בא לא שהרי מכוונים דבריו

 בין לחלק שיצטרך עד המכבה דיר חילוקי
 שמקשה לומר ואין מתכת לשל ען של גחלת

 גחלת דסתם ען של גמלת המכבה שהל״ל לו
 היתה זאת תמיהתו ומ״מ משמע ען של

למישע

ס״ד) דנדה(דף אחרון ופ׳ ו׳) (דף דכחובוה פ״ק דשמואל מימרא .ופו׳ דחוקה פרצה
: וכר״ש

ט׳ מלאכה בגללו ונעשית מעשה עשה ו  הבונה פ׳ ומהם מקומות בכמה מבואר זה .ו
 היה לא שאם שכתב מי ויש ימות. ולא רישיה בפסיק שמשן ר׳ מודה ק״ג) (שבח

 מעשה אוחו בשביל שנעשת מלאכה מאוסה נהנה
 בשבילו להעשות הכרחית ההיא שהמלאכה אע״פ
.הערוך בעל דעת וזה המעשה לעשות סותר

:אסור אבל פמור שכתב מי ויש
ל ז  צריך שלא אע״פ בשבת מלאכה העושה כ

 ור״ש יהודה ר׳ מחלוקת זה דין .וכו׳
 (שבח המצניע פ׳ ועיקרו .מקומות בהרבה

 יהודה כר׳ שם המשנה וסתם במשנים ב) צ״ג
 כר״ש פסק ז״ל ר״ח א״א ובהשגות .דמחייב

 שכתבו ההלכות ומדברי .ע״כ עליה פטור וכו׳
 וכשמואל יהודה כר׳ שפוסקים נראה כירה פרק

 מפני זו לסברא סעד לי ויש .הכין דס״ל
 כ״ש מחכוין שאין דבר דמחייב דמאן שידוע

 ומאן . לגופה צריכה שאינה מלאכה שיחייב
 שיפטור הכרח אינו מסטין שאינו דבר דפסר

 כירה פרק כדאיתא לגופה צריכה שאינה מלאכה
 ונחלקו ור״ש ר״י מחלוקת ושתיהן מ״א:) (שם
 כר״י סבר ורב ההלכה בפסק ושמואל רב

 בדבר כר״ש ושמואל מתכוין באין ואפילו לחייב
 ואיך לגופה צריך בשאינו לא אבל מחכוין שאינו

 ז״ל אחרונים דעת ומ״מ משניהם אנחנו נקל
 לומר דחק ז״ל שהרמב״ן עד כר״ש הוא כך

ח שאף  וזה כר״ש לפסוק היחה ההלכות טנ
 מה ופירשו .בזה והאריכו ז״ל הרשב״א דעת

 השבת בכל קנ״ז) דף אחרון(שבת פרק שאמרו
 כולל שהוא וכו׳ ממוקצה לבר כר״ש הלכה כלה

 דיני ולא לגופה צריכה שאינה מלאכה אפילו
ד : בלבד מוקצה צ  מפני הנר את שכבה הרי כי
 במה דפרק משנה כסתם פסק וכו׳. צריך שהוא

כר׳ ודלא יהודה וכר׳ כ״ט:) מדליקין(שבת
 כתבתי וכבר . שמעון כר׳ הסם דס״ל יוסי

ומיהו שמעון כר׳ לפסוק האחרונים שדעת
 מסקנא והוא לגופה צריכה שאינה במלאכה כר״י ס׳׳ל דרבינא נראה מ״ג)ושם כירה(שם דפ׳ דרבינא ממימרא נלמד זה .וכו׳ ברשות ד׳׳א קון המעביר וכן : אינא איסורא הכל לדברי
ט׳ הגר,לח את המכבה או :שם דגס׳ :ז״ל הרמב״ן וכ״כ לכסחלה מותר זה כגון לרבים נזק שיש במקום כר״ש הפוסקים ולדברי יהודה וכר׳ שם הוא דשמואל ומימרא ען של פי׳ .ו

כל

.חושש אינו נשר אם לפיכך .השער להשיר יתכוין שלא
 פי על אף בשבת בה להבנם מותר דחוקה פרצה ובן

 הרי זה כגון מתכוין שאין דבר כל וכן צרורות. שמשיר
 מלאכה בגללו ונעשית מעשה עשה אבל ן :מותר זה

 נתכוין שלא אע״פ מעשה אותו בשביל תעשה שודאי
 אותה תעשה שלא אפשר שאי ידוע שהדבר .חייב לה

 הקטן בו לצחק עוף לראש שצריך הרי *•כיצד .מלאכה
] מגמתו סוף שאין אע״פ בשבת ראשו וחתך ד  להריגת [
 ראש שיחתוך אפשר שאי ידוע שהדבר חייב בלבד העוף

:בזה כיוצא כל וכן בשבילו בא המות אלא ויחיה החי
T הראב״ד השגת אף בשבת מלאכה יהעושה *כל 

.בשבח מלאכה העושה *כל מלאכה של לגופה צריך שאינו פי על
ה] חייב  שכבה הרי כיצד עליה. [

 או לשמן צריך שהוא מפני הנר את
 כדי או יאבד שלא כדי לפתילה

 חרש יבקע שלא כדי או ישרף שלא
 והרי מלאכה שהכיבוי מפני נר. של

 כבה ולא הכבוי לגוף צריך שאינו ואע״פ לכבות נתכוין
 הרי הפתילה מפני או החרש מפני או השמן מפני אלא

 הגחלת את ^אדהמכבה הרבים ברשות אמות ארבע הקוץ את המעביר וכן חייב. זה
אלא ההעברה לגוף או הכבוי לגוף צריך שאיגו ואע״פ חייב רבים בהן יזוקו שלא כדי

להרחיק
פם: מפין פמג פלד סימן גמור פס: עשין סמג וט'פ ערה סימן גמור :פלז סימן טור א

 ז״ל ר״ח ז״ל הראב״ד כתב
 פוטר שהוא כר״ש פסק

 רבא נוטל פרק מדאמרינן
 מלאכה דאמר ס״ל כר״ש

 פטור לגופה צריכה שאינה
: עליה

למלך משנה
 נירה דס׳ ומסוגיא .ר׳׳י אסר דרננן נאיסורין דאפי׳ דלמא או דפרי ר׳י מודה דרננן באיסור אבל
 היכא וכל ר׳ט גזר מכוין קא לא כי חורה איסור איכא מכוין קא דכי היכא כל דאמרינן מ׳ז) (דף
 אם כי מתיר אינו דר'פ זו הנחה כפי .גזר לא מכוין קא לא כי הורה איסור ליכא ממין קא דכי

 קיימא לא האמת ואע׳גדלפי דרבנן נאיסורין אפי' אוסר טליה דר׳ידפליג ע׳כלומר דרבנן באיסורין
 מטה אדם דגורר דההיא ס׳ל דהוה מאי ומ'מ .תורה באיסור אפי׳ מפיר דר׳ש אלא סוגיא ההיא

 ואע׳ג . המסקנא לפי אף קיימא סברא הן יד כלאחר חורש דהוי משוס דרבנן איסור דהוא וספסל
 באיסורין אפי׳ אוסר דר׳י להודיטך דרבנן באיסור פלוגתייהו נקט מ״מ תורה באיסור אפי׳ מחיר דר׳פ
 דרבנן באיסור אפי׳ אוסר ור׳י תורה באיסור אפי׳ מתיר דר'פ נראה זו דמסוגיא העולה הכלל .דרבנן

 הנא'מוכח דרבנן צירוף הכא אבל כולה התורה בכל ה׳מ דגריס ל׳ד) (דף ביומא רפ׳י מגירסת אן
 ר׳י אף דרבנן באיסור אבל הורה באיסור אם כי מתכוין שאינו דבר אשר לא דר׳י דס׳ל בהדיא
 פ׳ק להתוס׳ וראיתי .שכתבנו כירה דפ׳ סוגיא מכח רפ׳י דברי דחו שם והתוס׳ .דפרי מודה

 בחבורה מקלקל תרתי דאיכא משוס לכתחלה מותר הכא ומיהו שכתבו אם ד׳ה ה׳) (דף דנתובות
נו זדבר  שאינו כל ומפ׳ה מדרבנן אם כי אסור לא דמקלקל משוס היא שכונתם ונראה .מתכוין ^י
 תמצא אס אפילו אמרינן הכא דאילו ליה קשיא לא הגמ׳עצמה דעל נראה (א׳ה .לנ׳י אף שרי (מוץ
 וזה בסוגיא כמבואר שרי דהכא סבר כר׳י דפסק גופיה ורב ושרי הוא מקלקל כר׳י דסלכה לומר
 לא מקלקל וגבי בחדא מפיה ס׳ל ואנן גוונא בכל אסר דר׳י למימר דאיכא .כירה דס׳ «גיא הפן
 חכמים מאן ואמרינן מתירין וחכמים בשבת בהחלה יבעול לא בברייתא מדאמרינן מוכח והכי מתיה ס״ל
 התוס׳ בדברי כן להעמיס היה ואפשר .מקלקל דהוי אע׳ג אסור ה'נ יהודה לר׳ דאלמא י״ש

 קפיא גופיה דר׳י אליבא וטרינן דפקלינן ביומא ושם כירה דפ׳ מסוגיא להם הוקשה לא הד ומשום
 מההיא להו קשיא מאי דא׳כ הסוס׳ בדברי כן לפרש המחבר לסרב ליס ניחא דלא אלא .שפיר להו

 דאפי׳ מינה דמוכח כירה דס׳ מגיא מאותה להם הוקפה לא אין ותמהני : ודוק) אדם דגויר
 מקלקל דשאני ולומר ולחלק כנזכר ביומא זו מסוגיא לרש׳י שהקשו וכמו ר׳י אוסר דרבנן באיסורין

 מדרבנן אס כי איסורן שאין אף דהני דרבנן צירוף או יד כלאחר חורש כגון דרבנן איסורין משאר
וראיתי :זה לחילוק טעם מצאתי לא שרי ממין שאינו וכל קיל מקלקל אגל אסור ממין שאינו אף

להתוס׳

משנה לחם
ר דסבר  כהכ לא למה כר״ש פסק דרנינו וכיון ראשו אף חופף מוהר מחטין שאינו דנ

 לזה זה גגמרא דמו ושנת דנזיר תימא ועוד .שער שמשיר אע״פ בנתר ראשו שחופף
 מידי גמרא מקשי לא כידים אלא אינו דאי וחול בנמר הוי ומפספס חופף נזיר ומ״ש

מה׳ ה׳ בס׳ כתב ורבינו אסור לעולם בנסר אבל בידים אלא דאינו המם דשאני מנזיר
.אסור דנהר משמע נמר הזכיר ולא בצפורניו וחוכך בידו שערו על חופף נזיר נזירות

 הוא וחימא נתר דהוי המשנה בפי׳ בנזיר פי׳ והוא באדמה ימוף לא כתב דשם וע״ק
 ישמעאל דרבי סובר דרכינו זה לכל לתרץ ונראה .כדכתיבנא. מותר דנתר מוכח בגמרא
ר ג׳ בס׳ דקאמר  באדמה יחוף לא ומפספס דחופף מחני׳ הא במר מ״ב) דף מינין(נזי

 באדמה אפי׳ ומפספס חופף קאמר ר״ש דהיינו את״ק פליג השער) (את שמשרת מפני
 שאינו דבדבר דנהי לומר ישמעאל ר׳ ואתא רישיה פסיק הוי דלא משום נתר דהיינו
 ופסק רישיה פסיק והוי משרת ודאי שהיא מפני בנסר יחוף לא אבל מותר מחכוין

 שקיל דבגמ׳ משום וטעמא ישמעאל כרבי והלכה המשנה בפי׳ כמ״ש ישמעאל כר׳ רבינו
 אע״ס וא״כ .כותיה דהלכה משמע וכו׳ תנן משרת שהיא מפני שם דשאלו אליביה וטרי

 ישמעאל כר׳ רישיה פסיק דהוי דאסור פסק דנתר בהא כר״ש מותר מתכוין שאינו דדבר
 היינו הפירות בעפר הראש חפוף הזכיר שלא ומה דוקא בידו דחופף בנזיר כתב ולכך

 הוי לא דיד ס״ד דהוה משוס הוא לידו ראש בין חילוק מעיקרא ס״ד דהוה דמאי משום
 מהלכות כ״ה בפ׳ שכתב ז״ל הוא אבל משיר ודאי אינו דיד הסוס׳ כדכסבו רישיה פסיק

: הוא וברור שוין ויד ראש הוי א״כ משיר ודאי דביד אלו
ל ז וכו׳ זו לסברא סעד לי ויש המגיד הרב כתב .וכו׳ בשבת מלאכה העושה כ

ח  שאינו דבדבר דס״ל דרב דאליבא ואמר ההלכות לדברי טעם לחת דבריו טנ
 שאינו דבר דאמר לשמואל ואפי׳ לגופה צריכה שאינה מלאכה שכן כל אסור מחכוין
 שאינה במלאכה פסק לכך דחייב מודה לגופה צריכה שאינה במלאכה מ״מ מותר מחכוין
 גבי קמ״א:) (דף נוטל פ׳ בריש כוסיה דס״ל כרבא ודלא כר״ש דלא לגופה צריכה

ס תינוק הוציא כי ת'ו  הכיס משוס דחייב בצוארו תלוי וכיס חי תינוק המוציא י״ח בס׳ פסק איך א״כ וא״ח ז״ל רבינו דעת וזה תינוק משום חייב דאינו דס׳׳ל בצוארו תלוי מ
ב. במת דאפילו רבותא לישמעינן לא דאי רבא וכסברת כים משום ולא תינוק משום לא חייב אינו מס הוא דאם דמשמע  אפילו מס כדין תינוק משום חייב דבמת וי״ל דחיי

: חייב מיהא כיס משום תינוק משום חייב דאינו דאע״פ רבינו הודיענו במי אבל אלו בהלכות רבינו בדברי כבר נתבאר וזה לגופה צריכה שאינה מלאכה שהיא
כל .
עוז מגדל

 קי׳א) שרצים(דף ח׳ ׳61 דאורג(ד׳ק״ז) ר׳א ופרק ו׳) דנחובות(ד׳ פ׳ק . גזה כיוצא עד דחוקה פר*ון
 :עציה סטור וכו׳ כר׳ש פסק ז׳ל ר׳ח ז׳ל הראב׳ד בתב .גזה כיוצא עד הטשה כל :שם תפילין המוצא וס׳

 הלן ז׳ל ר'מ אגל כר׳ש ג׳כ פסק ז״ל גאון יהודה רב בסדר כי היא ישנה מחלוקת אומר ואגי
 שלא ויסד קיים כלל שיש של עגטד על כאן סומכים והס גשיטחו והעומדים אלפס ר׳י בשיטת

 מחורצת אחת כל שעליהם קושיות ושאר נוטל דפרק וההיא יהודה כר׳ הלכה ור׳ש יהודה ר׳ תמוט
מ ובפרק במקומם  גדולם ראיה לי ויש הזה בפסק נחלקו התוספות בעלי- רבותינו ונס הפסק נחלק ולפיהם הסוגיא גפי׳ ז׳ל ורבותינו רש׳י נחלקו כו׳ הנר על כחס כו׳ הנר את דהמכגה גשמעתין ג'

גתראה דהוא דרגינא ועוד להדיא אלפס ר׳י פסק וכן הן קבועות הלנות התם דשמואל וכולהו יהודה נר׳ לה סבר לגופה צריכה שאינה במלאכה לדשמואל דאסיקנא שפינהו דמיחס מתני׳ גמרא כירה ם׳
: הלכה וכן טובא■ אפי׳ כנרמלית מד׳א פחות אומו מוליכין הרבים ברשות קון הילכן ואמר עלה לאלתר אסיק

כל

מיימוניות הגהות
 רישיוז בפסיק ר׳ש מודה תרווייהו דאמרי ודכא אביי דכתובות ובפ׳ק הביא לא אם בפרק [ד]
 גבי האורג בפרק פי׳ ר״י אבל מותר ליה ניחא לא אי רישיה דפסיק פי׳ כערוך . ימות ולא

 ״ פ״ח בחגח׳׳ה לקמן תמצא הערוך וראיית אסור ליה ניחא דלא יה ריש דפסיק מורסא מפיס
5 ע״כ ,יהודה כר׳ לה סבר לגופה צריכה שאינה מלאכה כירה בפרק [ה] : ע׳כ



7 דמשנה בסףפ״א שבת הלכות זמנים.משנה מגיד
 צ״א) [י״מ] (ד׳ נכריחוס מלב אכל סאק פ׳ מבואר זה וכו׳. מלאכה לעפות המחכוין כל ח

 בכרמליס לזרוק נתכוין אם ק״ו :בסמוך שיתבאר ללקומ נתכוין מדין ומתבאר
 שהכרמלית שכוונתו יראה רבעו לשון ומתוך פשוש זה וכו׳. פמור שהוא האבןברה״ר ועברה
 י״ג פ׳ שהתבאר כמו פפור כה״ג ברה״ר אפי׳ הוא וא״כ ממנו רתוקה ורה״ר אליו קרובה

 ואפשר .פפור ח' וזרק ד׳ לזרוק שנתכוון שמי
 בשפת כשתשב הוא בכאן להשמיענו שהוצרך
 דבכי שירצה מקום בכל החפן שינוח הזריקה

 שלא מפני וכאן שם כמבואר ברה״ר חייב הא
 עקר ומ״מ פפור בכרמליח אלא לזרוק נחכוק
 וכרמלית ברה״י עומד שהזורק היא כוונתו
 לכרמלית מרה״י לזרוק ונתכוון לפניו ורה״ר

תבוין : מוכרח וזה בר״ה וזרק  דבר לעשות נ
 כלל פרק ורבא אביי מחלוקת זה .וכו׳ המותר

 ופסק מקומות ובהרבה ע״ג) דף (שבת גדול
 וחתך זה תלוש לחתוך נתכוון שפירשו כרבא;ויש

 לתתוך נתכוון הוא ועיקר,הפירוש זה מחובר
 מחובר שהוא ונמצא תלוש שהוא כסבור דבר איזה

:רמב״ן הסכים ולזה פסור ואפ״ה
 זה .וכו׳ שחורות תאנים ללקומ נתכוין ט

צ״א) ני״ס] בכריתות(דף שם מבואר
 אלו דברים ופירוש .יהושע וכר׳ ובגמרא במשנה

 או בשבת שוגג שהוא וכגון קרבן לענין הם
:שיתבאר כמו במלאכה

 פשע זהו .וכו׳ נרות שתי לפניו היו '
 מפרשה ז״ל והר״א צ״ב) [כ׳] הבריית׳(שם

 ולכשיבנה להאריך לי ואין בהשגות אחרות בפנים
צדק: מורה יבא ב״ה

אבל

 בל ח ♦ בזד׳ מוצא כל וכן חייב זה הרי ההיזק להרחיק
 שלא אחרת מלאכה לו ונעשה מלאכה לעשות המתכוין

 כיצד .מחשבתו נעשית שלא לפי עליה פטור לה נתכוין
 והלך להורגן כדי בבהמה או בהכירו חץ או אבן זרק

 קל זה הרי .פטור זה הרי הרג ולא בהליכתו אילן ועקר
ר. איסור ונעשה קל לאיסור נתכוין אם וחומר חמו

 לרשות ,האבן ועברה בכרמלית לזרוק שנתכוין כגון“
 לעשות נתכוין .בזה כיוצא כל וכן פטור שהוא הרבים

 את לחתוך שנתבוין כגון אחר דבר ועשה המותר דבר
 כיוצא כל וכן בלום חייב אינו המחובר את וחתך התלוש

 לבנות וליקט שחורות תאנים ללקוט נתכוין ט ז בזה
 הדבר ונהפך ענבים כך ואחר תאנים ללקוט שנתכוין או

 על אף פטור תאנים כך ואחר בתחלה הענבים וליקט
 שהשב כסדר ליקט ולא הואיל שחשב מה כל שליקט פי

 מלאכת אלא תורה אסרה שלא עשה כוונה שבלא פטור
 *היו י* :מחשבת

 נרות שתי לפניו
 כבויות או דולקות

 את והדליק זו להדליק זו את וכבה זו לבבות נתכוין
 לעשותה. שחשב המלאבה מן עשה שהרי חייב זו

שנתכוין למי או אחרת. תאנה וליקט זו תאנה ללקוט שנתכוין למי דומה הוא למה הא
להרוג

:שם פשין סמג שמח הימן עיי א

 של גחלת מכבה שבין חילוק כתב מקומו שהוא שבפי״ב לבינו בדברי השגחתו למיעוט
 מודסא ומפיס נמש צידה התיר אמאי יהודה כרבי שפסק כיון ומ״ש ,מתכת לשל מן

;בשבת שמין דהמפיס בבא על בפירושו ה״ה תירצה כבר
ן ח שלא הוא כן כדבריו אס הרמ״ך כתב .וכו׳ בכרמלית לזרוק שנתטין כגו

 אפילו שתנוח רוצה שהוא במקום האבן נחה
 אחת אמה האבן ועברה לרה׳׳ר לזרוק נמכוין

 והכי מחשבתו איהעבידא לא דהא פטור יותר
 ונמצא בכרמלית לזרוק נהכוין לפרש ליה הוה
 דאיתעבידא אע״ג פטור רה״ר מקום אוחו

 דאיסורא לזריקה נמכוין דלא כיון מחשבתו
:ה״ה בדברי זה נתיישב וכבר עכ״ל פטור

ו י  אמר הראב״ד כתב וכו׳. נרות שתי לפניו הי
 כפשטן הדברים הביא המחבר אברהם

 מצאתים לא בכריתות במקומן בגמ׳ עיינתי וכאשר
 מרא לשמואל אוהביה יהודה דרב כן שיתקיימו
 ללקט נהכוין אפי׳ יהודה דא״ר ממחני׳ דשמעחא

ר׳ וכו׳ ענבים וליקט האניס ר״אממייבמטאהו
 יהושע ור׳ הוא דמתעסק הכא והא פוטר יהושע

 מינא בחד אפל למינא ממינא אלא פטר קא לא
 שבוק שיננא וא״ל מחייביה נמי יהושע ר׳

 מלבו מלקט שאבד הב״ע אפהראי ותא מתניתין
 וא"כ ופטור הוא מתעסק מינא במד אלמא
 אלא זו את וכבה זו אח לכבות נהכוין היינו
 לכבות נתכוין שאם היא בלהקדיס מתניהין ע״כ
 זו אס להדליק או זו את וכבה תחלה זו אס

 מלאכה דחדא דכיון חייב זו את והדליק תחלה
 שינוי לאו לזו זו בהקדמת מינא וחדא היא

 שינה אם והדלקה בכיבוי אבל היא מחשבה
 יהודה דא״ר וענפים תאנים וכן פטור בהקדמה

 תחצה תאנים ללקוט נתכוין קאמר ליקדס
 מינא פחד אפל פוטר יהושע ר׳ ענבים וליקט
 שאם כזאת חשב איך תמה ואני ,חייב ליקדם

 ונהפך ענפים כך ואמר תאנים ללקוט חשב
זו את להדליק וכשחשב פטור יהיה הדבר

הראב״ד השגת
 הזה המחפר א״א .וכו׳ נרות שתי לפניו *היו
 במקומן בגמרא עיינתי וכאשר כפשטן הדברים הביא

ס׳ כן שיתקיימו מצאתים לא בכריתות  :ו
:נכ'מ) עיין ההשגה מרי (ויחי

 מלאכה כל שעשה זה חייב יהיה זו אס והדליק
וכפה הדבר ונהפך אחריה שניה ולכפות ראשונה להדליק ונתכוין כבה ואחד דלוק אמד היה אס אבל :לבב(עכ״ל) תמהון זהו חייב יהיה כלום עשה שלא וזה פטור לעשות שחשב

ראשונה
למלך משנהמשנה לחם

 אף ממין נאינו שרי יד כלאחר מגידולו דנר דעוקר כפירוש שכיזבו נ׳ד דף דגכורוה נפ׳ג להחוס׳
 מאוהה להם היקשה לא דאין לחמוה יש וא'כ מדרבנן אם כי אסיר לא במכיין דאף משום לר׳י

 צריך הדבר וכעת ממין שאינו אף לר׳י אסור יד כלאחר דחורש מינה דמוכח כירה דפ׳ סוגיא
 תורה באיסור דיקא שהוא ממין שאינו דבר דאוסר דר׳י ליה דאית למאן דאף ודע :תלמוד אצלי
דדוקא זה לענין שוין דרבנן איסורין כל לא מכוין באינו דשרי מודה ר׳י אף דרבנן באיסויין אבל

באיסור

 חמור לדבר דבנתכוין דכיון לומר רבינו כונס .וכו׳ מלאכה לעשות המתכוין כל ח
 ממור דבר ועשה קל לדבר דנסכוין כאן כ״ש דפטור אמרי׳ חמור דבר ועשה

 לזרוק מתחלה מנתו ויהיה בר״ה הכל שיהיה אפי׳ ליה דתיפוק המגיד הרב והקשה
 ואין ממחשבתו יותר ונעשה פשלימוח נעשה לא דמלאכחו משום פטור שמנה וזרק ד״א

 מפני ז״ל לו הוקשה וזה ,אחרת מלאכה ונעשה זאת מלאכה לעשות שמשב משום הטעם
 ור״ה כרמלית זה אמר זה בשורה עומדים ור״ה וכרמלית דרה״י לשונו מתור שהבין

שחרצה בכ״מ אמר דכאן דאפשר ז״ל הוא וסירן לר״ה והלכה הכרמלית על דעברה משמע ועברה דפטור לר״ה שעברה האבן שאמר הלשון משמע דכן ר״ה בצד הכרמליח ואין
תו ואם פטור. אמאי א״כ בר״ה אפי׳ דינוח דמשב מנתו דאם זה בהירון לתמוה ויש פטור. כרמליח שהוא מפני כאן אבל חייב דר״ה בפי״ג נאבאר זה ופענין תנוח, מנ
 שלא ארבע זרק בדין שם דכונתו לומר ונראה ממחשבתו. יוסר נעשה הרי בר״ה אפי׳ כה״ג חייב אמאי לדוכתא קושיא הדרא א״כ פר״ה ולא בכרמלית תנוח שחרצה דפכ״מ

 באיסור מחשבתו הרי מד׳ בפחות תנוח שלא היחה הראשונה דמחשבסו דכיון שם אמרו כן ומפני מנוח שחרצה דבכ״מ חשש אין והלאה משם ינוח אם אבל מד׳ בפחות ינוח
 ינוס אס אבל מכרמלית בפחות ינוח שלא שחשב בכרמלית כאן אבל חשש בזה דאין והלאה מכאן לנוח חרצה דאם חשב דהרי משוס חייב הוא וא״כ באיסור ג״כ והפועל

 יותר הוא אס אבל הכרמלית ממהלך יפחות שלא אלא אינו מנהו עיקר דכל פטור כן ומפני דאורייתא איסור בזה אין פחות ינוח שלא מתחלה שחשב דמה כיון חשש אין לר״ה
 כתב עוד .וכו׳ בכרמלית אלא לזרוק נתכוין ולא שכתב וזהו מהכרמלית יפחות ושלא היא בכרמליס מנתו עיקר מ״מ אבל בזה חשש לו אין בר״ה נח דאם נהי לזה מנתו עיקר אין

מן לו מספיק אינו מ״מ הקושיא שתיק דאע״פ מנתו וכו׳ מנתו עיקר ומ״מ דרה״י אלא מעיקרא ס״ד כדהוה זה אמר זה בשורה ור״ה וכרמליס רה״י הוי דלא כתב ולכן זה תי
רי :כן מבואר אינו ועברה שכתב רבינו שלשון גס מכאן וזה מכאן וזה באמצע לא רבינו אלא דאה״נ י״ל סטור כה״ג בר״ה אפי׳ דא״כ המגיד הרב שהקשה ולמה .וכו׳ ק״ו זה ה

 אלא בק״ו אתי לא זה ודבר ממחשבתו יותר שנעשה אלא חמור ונעשה ממור נתכוין הוי דהתס ההוא אבל זה כתב ולכך ממור ונעשה לקל נחמין שהוא בק״ו בא שהוא הדבר אלא כתב
 כדכחיפנא: פטור ממחשבתו יותר שעשה כיון גופה אחת במלאכה דאפי׳ אמרת ועשה אמת מלאכה לעשות שחשב משום כאן הטעם דאין הוא לרבינו לו שהוקשה דמה לזה שי״ל מה

 כל ק״ז) האורג(דף פ׳ סוף דשמואל מימרא והוא אסור אבל פטור הוא שפטור בשבת שאמרנו דכ״מ הפ׳ בריש רבינו כלל דהא הימא . וכו׳ המותר דבר לעשות נתכוין
 את לחתוך פטור המחובר את וחסך התלוש את להגביה נתכוין החס דאמרי׳ ע״ב:) (דף גדול כלל פ׳ ורבא דאביי מחלוקת זה ודין וכו׳ אסור אבל פטור דשבח פטורי

 כיון וא״כ ,ע״כ דעלמא לחתיכה מכוין קא דהא חייב אמר אביי דאיסורא לחתיכה נתכוין לא דהא פטור אמר רבא חייב אמר אביי פטור אמר רבא המחובר את וחתך החליש
במשנה השנויים בדברים אלא אמורים שמואל דברי כלל דאין י״ל לזה מיהו אסור. אבל סטור פטור דכל בידינו המסור הכלל כפי אסור אבל פטור להיות ראוי פטור דאמרו

אס וחתך התלוש אס להגביה בנהכוין דאפילו■ קשה נ״ל מקום מהל אבל . ע״ש וכו׳ תלת מהני בר בד״ה אברהם ר׳ בשם ר״י שתירץ ג׳) (דף קמא פרק בריש התוספות כתבו וכן
 התלוש את להגביה דנהכוין בשבת משא״כ וכו׳ דמי היכי מתכוין בלא שגג לאביי ואלא ע״ג) (דף בגמרא שם אמרו לחתיכה איתכוין דלא דכיון דפטור מודו כ״ע דבהא המחובר

 אבל פטור המחובר את וחתך התלוש את להגביה דנחכוין בגמרא משם נתבאר וכו׳ חייב המחובר אח וחתך התלוש את לחתוך נתכוין אבל אסור אבל פטור בר הממו אס וחתך
 מודו כ״ע להגביה בנהכוין אבל חייב הוא אס המחובר את ומתך התלוש את לחתוך דנהכוין בחיוב אלא פליג דלא מודה רבא בהא אביי בדברי בגמרא נאמר שזה ע״פ ואף אסור

 אס לחתוך נתכוין דאפי׳ ואמר ביותר מיקל ורבינו אסור אבל פטור דהוא לחתיכה דאיתכוין התלוש אס לחתוך בנתכוין כ״ש א״כ אסור אבל פטור דלכ״ע מחלוקת בזה ואין דפטור
 יוכן חייב אמר ואביי פטור אמר דרבא ורבא אביי מחלוקת דאיכא ארבע וזרק שתים נסכוין רבינו דברי דלפי ועוד . כדפרישית הגמרא מסוגיית הנראה הפך כלום חייב אינו החלוש
 דהא רבא קאמר בההוא התלוש את לחתוך נחכוין אשמעינן אי ואמרי צריכוהא עבדי דבגמרא היקשי דאל״כ לגמרי פנגור הוא הכל פנוור רבא דאמר רה״ר ונמצא רה״י שהוא נסבור

 ודאי אלא אסור אבל פטור והכא לגמרי מותר דההם כחתיכה הוי דלא לאשמועי׳ רבא אצטריך הא אסור אבל פטור הוי ארבע בזרק פטור הך ואי וכו׳ דאיסורא לחתיכה מכוין קא לא
 ומי בגמרא האמור סתם פטור כל כדברי שלא הוו הני דכל דוחק וזה עצמו הטעם מזה לגמרי פטור דהוי רה״ר ונמצא רה״י שהוא דכסבור הך וכן לגמרי מותר נמי הוי פטור הך

 אבל פטור משמע פטור ומדכהב וכו׳ מחשבת ממלאכת פטור כונה בלא המחובר את וחהך התלוש אח להגביה נהכוין כתב שגגות מה׳ דבפ״ב וע״ק . זה בבל לרבינו הכריחו
דבדידיה מקרבן פטור הוא פטור ומ״ש לגמרי מומר שיהא אפשר ההם אבל אסור אבל פטור הוא פטור שיאמר שבת דה׳ בכ״מ הוא רבינו לנו דמכר דהכלל כלום אינו זה מיהו אסור

:שהקשיט מה קשה ומ"מ להבין וקל מותר אם להודיע לנו ומה ההלכות באותן עסיק קא
תאנים ללקוט דנהכוין מהא פטור דממעסק דאמר לשמואל הקשו צ״ב.) [י״ט] דף (כריתות אכל ספק דבס׳ חמוהין רבינו דברי . וכו׳ דולקות נרות שמי לפניו היו י

ולקט
עוז מגדל

b ם. כיוצא עד פמתכוין [י״ט]צ׳א): (דף כריתוח מסכת אכל ספק ס׳ פטור. מד נתכוין :אכין דר׳ ממלתים מלתים מדייקא ל׳א) (דף נערות אלו ׳6 דש נו
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ה :שם נרייתא באותה .וכו׳ נחכוין אם אבל יא מה כל אבל אני שהשגתי זהו אברהם אמר .סמור אחריה שניה הדליק ואח״כ ראשונה ב ס׳ זו והדליק זו כ  כרייחא .ו
כל :צ״א) [י״נו] (שם :עכ״ל הוא שטש שבאנים זה .אמור לה נתכוין ולא במתעסק מלאכה העושה ו

ו ז ט ל ט :מקומות ובכמה צ״ב:) (שבת שם, מימרא לבדה לעשותה יכול היחיד אין ואם וכו׳ לבדה אותה לעשות ימל שהיחיד מלאכה כ
מל תנא המצניע(שבתצ״ב:) בש׳ לשניהם. אחד ושיעור שיצערשוט׳ עד הי ל יב ז שמור. מכונחו שחות חייב כונתו על ביותר ונעשית מלאכה לעשות המתטין כ

 מערים ור׳׳ש יהודה ור׳ מחייב ר״מ יבול וזה
מ ר״י יכול איט וזה ימל איט זה ד  מחייבים ו

 ,חייב ד״ה יכול איע וזה יכול זה שומר ור״ש
 ד׳׳ה יכול אינו וזה יכול זה צ״ג) (דף גמ׳5ו

 שיסל זה חסדא רב אמר חייב מנייהו הי חייב
 רב א״ל עביד קא מאי יכול שאינו זה דאי

 אין מסייע א״ל בהדיה מסייע דקא המנונא
 יכול זה מר אמר הכי בתר ואמריק ממש בו

 לזה שיעור בעינן להו איבעיא חייב יכול וזה
 רב לכולם אחד שישר דילמא או לזה ושיעור
 ושיעור לזה שישר אמר חד המנונא ורב מסדא

 רב אמר לכולם אחד שיעור אמר וחד לזה
 שנכנס צבי חנינא נמי אנן אף יצחק בר נחמן
 שעורים שנים נעלו חייב בשניו אחד ונעל לבית

 חייבים שנים ונעלו לנעול אהד יכול לא
 צידה ושיעור לזה צידה שיעור ליבעי ואמאי

 ושירש לכולם א׳ שיעור דאמרי׳ משום לאו לזה
 החוס׳ וכתבו וא׳ א' לכל צבי צידת שיעור רש״י
 מחייב מאיר ר׳ יכול וזה יטל זה מר אמר

 לה בעי דאמאי לר״ח תימא וכו׳ להו איבעיא
 וזה יכול אינו בזה למגעי ומצי דר״מ אליבא

 מתניחין דקיימא יהודה דרבי אליבא יכול אינו
 איט זה וגרסיק עשת זו דגרסא ונראה כוותיה

 :רביע גירסת היא וזו עכ״ל יכול איט וזה יכול
ר פ ח

 אין אברהם אמר ובהשגות .מבואר המצניע ש׳
 המחכוין לומר לו היה אבל בזה ישה לשונו

 שעור שחותה ועשאה משלה מלאכה לעשות
 כתב אם שהרי שטור אינו מכוונתו שחות אבל
 אלא מכוונתו שחות והוא חייב משמעון שם

 בכאן רואהו ואני .כאן עד ,מעשיו קלקל שלא
 ונעשית באמרו רבינו לשון שדקדוק להשיג חשן
 .בשנוי אלא דונתו בדרך נעשית שלא הוא

 וכשהוא חייב הכונה על יותר הוא וכשהשנוי
 מחשבתו נשתנית לא משמעון ושם .שעור פחות

 לכתוב אפשר לו היה ולא נגמרה שלא אלא כלל
 שכבר וכ״ש תחלה שם יכתוב לא אם שמשן
 :בדינים שהזכיר בביאור זה כל רביע ביאר

כו׳. להוציא שנמכוין הרי כיצד  שם זה ו
:בגמרא ומפורשת במשנה

ה יג  מבואר זה .וכו׳ והשליך בסינר חגור הי
 אמרו באמה צ״ב:) דף (שם במשנה

 שאם ז״ל ושירש״י חוזר. להיות ראוי שכן וכו'
 חייב אחר לצד לו ובא להוציא דבר לו נתן

 שסופו ידע ומתחלה סביבותיו חוזר להיות שדרכו
ע״כ: להתהפך

 זה וכו׳. מלאכה לעשות המתכוין כל יד
 ומהם בשבת מקומות בהרבה מבואר

:צ״ב) בגמ׳(שם המצניע ש׳
כן טו  לעשותה ימל שהיחיד 6מלאכ כל ו

 וברייתא במשנה משורש .וכו'
 שעקר כגון ומ״ש .צ״ג) צ״ב דף בהמצניע(שבש

ט׳ זה מרשות החשן  :בש״ק במשנה מבואר .ו
אם ו

 שחשב מלאכה נעשית שהרי זה את והרג זה את להרוג
א :לעשותה  ולכבות ראשונה להדליק נתכוין אם יאבל י

 הדליק כך ואחר ראשונה וכבה הדבר ונהפך אחריה שניה
 אחת בנשימה זו והדליק זו כבה .פטור אחריה שניה
 אותה איחר לא זה הרי ההדלקה הקדים שלא שאע״פ חייב.
 וכל בזה כיוצא כל וכן חייב ולפיכך כאחת שתיהן אלא

 כל יב ♦ פטור לה נתכוין ולא כמתעסק מלאכה העושה
 הייב כוונתו על ביותר ונעשית מלאכה לעשות המתכוין

 להוציא שנתכוין הרי כיצד“ .פטור מכוונתו בפחות
 לשמירה נתכוין שהרי חייב לפניו לו ובא לאחריו משא

 להוציא נתכוין אם אבל .מעולה שמירה ונעשית פחותה
 בשמירה להוציא נתכוין שהרי פטור לאחריו לו ובא לפניו

:בזה כיוצא כל וכן פחותה בשמירה והוציא מעולה
 והלוקו בשרו בין המשא והשליך בסינר הגור היה יג
 לפניו הזאת בדרך להוציאו שדרכו המשא זה שבא בין
 כל יד :הוזר להיות דרכו שכן הייב לאחריו שבא בין

 ועשה בה והתחיל בשבת מלאכה לעשות המתכוין
 המלאכה כל השלים שלא פי על אף חייב. כשיעור
 אגרת לכתוב שנתכוין הרי כיצד .להשלימה שנתכוין

 כל או השטר כל ויכתוב הפצו שישלים עד זה יתחייב לא אומרים אין בשבת שטר או
 שני משיארוג שלם בגד לארוג נתכוין אם וכן .חייב אותיות שתי משיכתוב אלא האגרת

 כל וכן חייב בכוונה כשיעור ועשה הואיל הבגד להשלים שכוונתו פי על ואף הייב תוטין
ה: כיוצא ו בז מלאכה כל ט וזה מקצתה זה שעשה בין בשותפות שנים אותה ועשו לבדו אותה לעשות יכול שהיחיד ̂י

מקצתה
שם: <אוץ סמ״ג שמו סימן מור ב :סה לאוין סמ״ג א

משנה לחם למלך משנה
כי׳עמודודחייב מינא דבחד דמשמע לבנות ולקע שחורות תאנים ולקע ענבים ענבים ולקס שיי ממין שאיע מל דאמרינן הוא או מקום בשום התורה מן הללו איסורין דאין דרבנן באיסור

 והא בינייהו איכא רבאליקדם אמר צ״ב) [כ׳] (דף ובמסקנא מלבו מלקע שאבד כגון ותירצו
 זו את להדליק זו את וכבה זו לכבות ונהכוין (ארוכות) דולקות נרות שתי לפניו היו תניא

 מכאן משמע .ע״כ חייב אחת בנשימה והדליק וכבה ולכבות להדליק חייב זו את והדליק
 ולקט זו תאנה ללקוע דנתכוין היכא שעור מינא במד אשי׳ שעור מתעסק דקאמר דלשמואל

 כדקאמר ליקדם הייע ענבים ולקע תאנים ללקוט נתטין במתני׳ שאמר ומה זו מאנה
 ענבים ולקט מחלה תאנים ללקוע שבדעתו הדבר לו ונהפך שניהם ללקוע בדעתו שהיה
ט׳ תחלה  נתכוין אלא ליקדם בשאינו אבל חייב א׳ מין אבל שעור מינים שני דהו! דוקא ו

 תאנה ללקוע שנתכוין למי למה״ד הא דחייב כו׳ זו להדליק זו את וכבה זו אח לכבות דנתטין יבינו כתב איך וא״כ סוגיא בהך ומוכרח פשוט וזה שעור אמרח ולקע זו תאנה ללקוע
א מן משמע לדמיון שהביא זו תאנה ללקוע גהכוין ובין ההדלקה בדין בין הא אחרת תאנה ולקט זז  היו נרות גבי קאמרה הברייתא שלשון ואע״ש כדכחיבנא דפעור הנזכרת המגי

 דכחב י״ל וא״כ שעור שם שגורם רש״י גירסח השך חייב דגורס גרסתו רבינולפי כדברי הדברים פשע משמע חייב וכו׳ זו אח וכבה זו את לכבות ונמטין (ארוכות) נרות שחי לפניו
 לו ונהפך זו אחר זו לכבוח בדעתו שהיה במחניתין כמו להקדים היינו וכו׳ לכבות נתכוין הברייתא שאמרה דמה לומר אט מוכרחים גירסחו לשי אפי׳ דע״כ אינו זה גירסהו, לפי כן

ד רבינו: דעת פנים כל על ליישב וצריך כן רביט על והשיג בהשגות ז״ל הראב״ד וכדכחב פעור דמחעסק דאמר לשמואל מקשי דאל״כ הדבר  מנחכוין שהביא הדמיץ קצת ק׳ עו
 מתעסק חייב בחבורה ומקלקל הואיל התינוקות מילת גבי בגמרא שם כדאמרו חייב להיות ראוי שם שעור יהיה שמתעסק אפילו זה הוא דמיון דמה חייב זה את והרג זה את להרוג

חטרה  לומר רביט כן כתב דלא ועוד שעור בחבורה מקלקל כמ״ד מחט׳ בגמרא ואוקימנא שעורין המקלקלין כל שכתב שעור בחבורה דמקלקל זה בש׳ פסק דרבינו י״ל לזה מיהו חייב. ג
 בש׳ לתום׳ שהוקשה מה לו הוקשה דרבינו לתרן ונ״ל :צ״ע הא׳ לקושיא אבל שמשב מה נעשה ה״נ שחשב מה נעשה דהמם היכי דכי אלא חייב נמי הכא חייב דהחם היכי דכי
 דנחכוין היכא מיהו דלכ״ע משמע חייב אמר ואביי דאיסורא לחתיכה איכוון דלא משום שעור אמר דרבא המחובר אם וממך התלוש את למחוך דנתכוין ההיא על ע״ב:) גדול(דף כלל

 שנתכוין כטן איירי הכא ותירצו פעור אחר וחתך זה מחובר לחתוך נחטין אפילו פעור מתעסק דאמר לשמואל ואמאי חייב אחר וחתך זה מחובר לחתוך כגון דאיסורא לחתיכה
 וכו׳ דולקות גרות שמי לפניו דהיו ברייתא ולדידהו כוומיה ופסק שמואל על ורבא אביי דשליגי ליה דמשמע כך לתר! רצה לא ורביט מחובר ונמצא חלוש שהוא כסטר דבר איזה לחתוך

 ואע״ג הוא כששעה וכו׳ תאנים ולקט ענבים ללקוע דנחטין מחני׳ וכן חייב איסור לדבר דנתטין דכיון דחייב היא כששעה אלא לשרטאל שהוא כמו ליקדים פירושה אין חייב שם דקאמר
ק דשמואל אליבא ליקדיס שם תירץ דרבא  אליבא דמתאמרא אכל סשק דבש׳ סוגיא טלה וא״כ דתינוקות מההוא דשמואל הא על נממן לרב לעיל אקשי גושי׳ דאיהו ס׳יל לא וליה חי

ה נקטינן לא דשמואל  רבינו לדעת אימא זו וקושיא ושעור. דאיסורא לזריקה נחטין החם והא פעור מ׳ וזרק ארבע לזרוק נתכוין דקאמר גופיה מרבא התו׳ שם הקשו שד . מומי
 אז זה ולקט זה מקובד ללקוע דנתכוין היכא דשאני רבינו לדעת לתרץ ויש פשר ח׳ וזרק ד׳ לזרוק נתכוין כתב ובשי״ג חייב מזו ולקט זו מאנה ללקוע דנחמין כאן פסק דהוא
 מ׳ הזריקה והיחה ד׳ לזרוק רוצה היה דהוא מחולקת ששלה נעשית ח׳ וזרק ארבע לזרוק נמטין אבל מחולקים בנושאים שהיא אלא נעשית והרי אמת היא הלקיטה דפשלס חייב
 וי״ל ולבמת שחורות מאנים גבי פעור הדבר דנהפך דהיכא לו יצא מנין הקדימה של זה דין דהקדימה הברייתא מפרש איט דרביט כיק וכ״ת .זה והבן שטור ולכך לגמרי מחלוקת קיא

ת בשתי הא משמע חייב אמס בנשימה והדליק וכבה ולכבות להדליק דאמר דברייחא מגופה ש  נחכוץ אם אבל שאמר ומה .וכבוי הדלקה כמו דהוי ולבנות לשמורות וה״ה שעור טי
ט׳ ראשונה להדליק  משמע אבל דלשון ואע״ש לשרש רביט מצרך ולא כטי ומד דלוק בחד איירי כאן אלא כבויות או דולרךת נרות שהי דהייט דלעיל בגוונא איירי דלא הוא ששוט ו
 בגוונא דאיירי שנראה מ״ש משוס שטעמו ונראה ,שיבוש בפטם שכתוב שמה וכתב כבוי א׳ ונר דלוק א׳ נר שכתב זו החלוקה תיקן בהשגות והראב״ד .קמייחא מלוקה על דאיירי

א הפי׳ ועיקר כתב המגיד דהרב איברא ועקש. נשתל בהם אין ודבריו רבינו לשון לשרש כנ״ל כמ״ש, ברור דדבר ששיר ספריט לגירסת אתי ומ״מ קמייתא דחלוקה  לחתוך נתכוין מ
 שהרב אלא כמ״ש מוכרח אומרדהדבר אני ומ״מ כדכתבתי. דששאל עליה ורבא אביי דפליגי ס״ל ולא התוספות כשי׳ מש׳ דרביט דס״ל דמשמע נראה תלוש שהוא כסבור דבר איזה

א הפירוש עיקר אלא כתב לא המגיד :כן יסטר שרביט לומר טנחו אין אבל זה על לסמוך יש הדין לענין מ״מ כן רביט דעת שאין ואע׳ש זה מ
ט׳ ראשונה להדליק נסכוץ אס אבל יא . ור1ש ו ט׳  יקראו מהן אחת וכל הכבויה את ולהדליק הדלוקה את לכבות וכונסו כבויה ואחת דלוקה אחת נרות שתי לפניו היו כלומר ו

:ראשונה היא תקרא אז מהכבויה הדלקה מלאכת תתחיל ואס ראשונה היא תקרא אז מהדלקה הכטי מלאכת יתחיל ואס ממנה תתחיל הפעולה בערך ראשונה
ב ל י ב ט׳ פעור לאחריו לו ובא לפניו להוציא נתכוין אס א ה .ו  שם אמר דכבר להביא מייש לא ורביט צ״ב:) המצניע(דף בש׳ אשי רב כדקאמר פעור לאחריו לו ובא דלאחריו הי

:יותר ששוט והוא קאמר מבעיא דלא אפי רב .
עוז מגדל

ha !דף המצניע ם׳ .מאליו ר1מו עד המתמי) (צ׳ב: ha דף ס׳ קייב. אוסיוס ג׳ עד המהכוין)האורג(דף פ׳ .בוה טוצא עד נתמין אם ובן :ק׳ג) המנה (ק׳ה: ha דף ׳8 מה כיוצא עד מלאכה)צ׳ג) המצניע:

 אינו זה שנמקוס אף התורה מן אסור כדמותו זה איסור אחר דבמקוס דרננן גאיסורין אכל לר״י אף
 תקון דאורייתא כעין דתקון דכל משוס לר״י אסור מכוין שאינו אף מקום מכל מדרננן אם כי אסור
 :יע״ש) מ״ז דף כירה ס׳ שכת למס' נחדושיו הרפכ״א וכ״כ כ״ד(א״וז דף דככורות פ״ג התוס׳ כ׳׳כ

ע ד  דאיכא כיון שרי מצוה דאיכא היכא מ״מ דרכנן כאיסורין אף שהוא דאוסר דר״י למ״ד דאף ו
 דגכורות וגס״ג ה' דף דכתונות ס״ק התוס' כ״כ מכוין אינו וגם תורה איסור דליכא דהיינו תרתי

רס׳י ה״ה כדנרי עוד ועיין (א״ח יע״ש מצוה שאין למקום מצוה גמקום כין לחלק דיש נסנו כ״ד דף
:צרעה) עומאת מה׳
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. לעשוהה יכול מהם ארד אץ ואם טז ׳  ודלא צ״ע) גהמצניע (שם משנה סהם מ
ם הוא .לשניהם אמד ושיעור ומ״ש .כר״ש ש ) מ׳ ה :צ״נ:) ע  נאמד כח הי

ט׳ לכדו זו קורה להוציא :גציאור צ״נס (שם כגמרא .ו
כו׳. במכירו שמכל הרי כיצד פסורים המקלקלין כל יז  (דףק״ה) האורג פ׳ משנה ו

 הא בממהו שלא וקרע כשחבל ופי׳
 שמיני פ׳ שיחבאר כמו רבינו לדעח חייב בחמחו
ר :עשר ושנים עשר ואחד ועשירי פ  גומא ח

כו׳, לעפרה אלא צריך ואינו  כלל פ' מימרא ו
 יהודה לר׳ הוא הקלקול וטעם ע״ג:) גדול(שם

 מלאכה דאמר יהודה לר׳ ואפי׳ .החם כדאיחא
 האי מחקן ה״מ חייב לגופה צריכה שאינה
 הגומא היחה שאם ומכאן .ע״כ הוא מקלקל
 לה צריך שאינו אע״פ קלקול בו שאין במקום

 וזה כר״י שפסק ז״ל רבינו לדעח עליה חייב י
: פשוט

 זה .וכו׳ לחקן מנח על המקלקלין כל יח
 והמקלקל ק״ה:) (שם בהאורג משנה

: ע״כ כמחקן שיעורו לחקן מנח על
ל יט כו׳. בשבח מלאכה העושה כ  משנה ו

:ק״ב) (דף בשבח בהזורק  סכנש אצל שבת היא דחויה א פ״ב
כו׳. נפשות פ׳ במשנה ו

 דוחה נפשוח ספק כל פ״ג) (דף דיומא אחרון
ק : שבת  השבת את עליו לחלל צריך שהוא ספ
 כבר .וכו׳ רופא אמר אס וכן צריך אינו ספק

 יותר שהרופאים והיכא .שם בגמ׳ זה נתבאר
 שביתת מהלכות פ״ב יחבאר ונחלקו משנים

:עשור
 בגמ׳ מפורש .וכו׳ השבח ביום אמדוהו ב

:המשנה על מימרא פ״ד:) (שם
 המלאכות ופרסי מבואר, זה כל וכו׳. מדליקין

 מפנין סרק הנר הדלקת שהזכיר
ה: גבי קכ״ח:) (שבתדף ן חי בי כ  פ׳ הנר. מ

 .ומבשלין ואופין שוחטין :כ״ט:) (שם ב״מ
 חמין לו ומחמטין :ט״ו:) (דף דחולין פ״ק

 פ״ד:) (דף דיומא אחרון ס' ברייתא וכו׳.
 :להברוחו בין להשקותו בין חמין לו מחממין

 וגיר׳ שם ברייתא .וכו' דברים כשעושץ ג
 עושץ ואין והגאונים ההלכות

 קטנים ע״י ולא נכרים ע״י לא הללו דברים
 דברים לעשות אומרים ואין ישראל בגדולי אלא
 מפני נכרים ע״י ולא נשים ע״י לא הללו

 כדי רבינו שכתב ומה אחרת. שמצטרפיןלדעח
 שהוא נראה בעיניהם קלה שבת תהא שלא

 אחרת שמצסרפין.לדעח מפני שאמרו למה פירוש
 אין ונכרים קטנים עמהם רבינו שכלל ואע״ס

:ועבדים לנשים אלא הזה הטעם
 ובירושלמי שם, מבואר .וכו׳ להתמהמה ואמור

 זה הרי והשואל משובח זה הרי הזריז
שופך

] ידי נ .וחכמיהם ישראל גדולי [

ז . גומא חפר י ט׳  כר׳ פסק דהא חייב בשדה אבל בבית ה״מ הל״ל fהרמ כסב ו
 רבינו הוצרך שלא וי״ל עכ״ל. חייב לגופה צריכה שאינה מלאכה דאמר יהודה

:המגיד הרב שכתב וכמה משמע דבריו דמחוך בן לפרש
&D . שבת היא דחויה א ב 1 ט׳  איפליגו ע׳} (פסחים צולץ כיצד בפרק ו

הותרה או בצימר היא דמויה אם טומאה תנאי י
 למיתי רחמנא דאכשר אע״ג דחויה ופירש״י
 דלא היכא אלא הוא גמור היתר לאו בטומאה
 הוא גמור היתר דלאו וכיון טהורים משתכמי

 כמ״ד דהלכה בגמרא ומשמע לרצויי. צין בעיא
 ביאת מהל׳ בפ״ד רנינו פסק וכן היא דמויה

 בטומאה דאיפליגו היכי דכי ומשמע המקדש
 דחויה היא אם מולה לגבי בשבת איפליגו ה״נ
 הרשב״א וכ״כ דחויה כמ׳׳ד וקי״ל הותרה או

 ולא חולה אצל היא דחויה שהשבת והר״ן
:הוסרה

 אותם עושין אין האלו דברים כשעושים ג
 קטנים ע״י ולא נכרים עיי לא

 במקום עבדים בברייתא רבינו גירסת וכו׳,
 שמצטרפים מפני שפירש רביט לדעת נכרים

לדעת

 השני והניחו זו מרשות החפץ זה שעקר כגון מקצתה
 מתחלה כאחד שניהם אותה שעשו כין אחרת ברשות

 אחזו או וכתבו בקולמוס שניהם שאחזו כגון סוף ועד
] אלו הרי לרשות מרשות והוציאוהו ככר  :פטורין [ו
ז  שיצטרפו עד לבדו לעשותה יכול מהן אחד אין ואם ט
 הואיל הרבים לרשות והוציאוהו קורה שאחזו שנים כגון
 בשותפות אותה ועשו לבדו לעשותה מהן באחד כח ואין

 .לשניהן אחד ושיעור חייבין שניהן סוף ועד מתחלה
 יכול אינו והשני לבדו זו קורה להוציא באחד כח היה

 הראשון זה .והוציאוה שניהם ונשתתפו לבדו להוציאה
 כלום חייב אינו ומסייע הוא מסייע והשני חייב שיכול

 כיצד .פטורין ייחמקלקלין כל יז :בזה כיוצא כל וכן
] שחבל הרי  שבר או שרפן או בגדים קרע אם וכן השחתה דרך בבהמה או בחבירו [ז

 מקלקל זה הרי לעפרה אלא צריך ואינו גומא חפר . פטור זה הרי השחתה דרך כלים
 לתקן מנת על המקלקל כל יח ♦ פטור לקלקל וכוונתו הואיל מלאכה שעשה אע״פ ופטור
 שחפר או שמחק במקום לכתוב כדי שמחק י=או במקומו לבנות כדי שסתר הרי כיצד חייב.
ט ז המתקן כשיעור ושיעורן חייב בזה כיוצא וכל יסודות בתוכה לבנות כדי נומא  כל י

 ששגג בין שגג ולבסוף שהזיד בין בזדון ומקצתה בשוגג מקצתה בשבת מלאכה העושה
 כך ואחר בזדון סוף ועד מתחלה כולח המלאכה שיעור שיעשה עד פטור הזיד ולבסוף

 כולה מלאכה שיעור שיעשה או סקילה. חייב והתראה בעדים יהיה ואם . כרת חייב יהיה
:קבועה חטאת חייב יהיה כך ואחר סוף ועד מתחלה בשננה

שגי פרס

עול א

ה א י ו ח  סכנה בו שיש חולה לפיכך .המצות כל כשאר נפשות סכנת אצל שבת ^היא ד
א] בשבת צרכיו כל לו עושץ ] אומן רופא פי על [ כ  ספק .מקום אותו של [

 את עליו לחלל רופא אמר אם וכן .צריך שאינו ספק השבת את עליו לחלל צריך שהוא
 את דוחה נפשות שספק השבת את עליו מחללין צריך אינו אומר אחר ורופא השבת
 עד נמתין אומרים אין ימים לשמנה וכן לכך צריך שהוא השבת יביום אמדוהו ב ♦ השבת
 עליו ומחללין שבת שהוא מהיום מתחילין אלא שבתות שתי עליו לחלל שלא כדי הערב
 לו ומדליקין .מחללין סכנה ספק או סכנה בו ויש צריך שהוא זמן כל שבתות מאה אפילו

 להשקותו בין חמין לו ומחמין ומבשלין ואופין לו ושוחטין הנר את מלפניו ומכבין הנר את
 לכל כחול הוא הרי סכנה בו שיש חולה לגבי שבת דבר של כללו .גופו לרחיצת בין

 ולא נכתס ע״י לא אותן עושין אין האלו דברים כשעושים ג ♦ להן צריך שהוא הדברים
 על אלא .בעיניהם קלה שבת תהא שלא כדי נשים ע״י ולא עבדים ע״י ולא קטנים ע״י

וחי האדם אותם יעשה אשר שנאמר סכנה בו שיש לחולה שבת בחילול להתמהמה ואסור
בהם

י ב :שם לאוץ סמ׳ג שמ סי׳ שם י ג :שם יסמג ט י ד :שם לאוץ סמ׳ג שכט שכח סימן ט :שם לאוין פמ׳ג שכח סימ! ט

לחם
ט׳ לבדו לעשותה יכול מהן א׳ אין ואם טז  צ״ג) המצניע(דף דפ׳ יהודה כר׳ פסק .ו

 תחטא אחת תמטא נפש כתיבי מיעוטי תלחא לר״ש שס אמרי׳ דבגמרא כר״ש ודלא
 זה למעוטי [וסד יכול וזה יכול זה למעוטי וחד מניח וזה עוקר זה למעוטי תד תחטא בעשותה

 וזה יכול זה למעוטי וחד מניח וזה עוקר זה למעוטי חד ור״י יכול אינו וזה יכול אינו
 חייב ב״ד בהוראת שעשאה יחיד ור״ש ב״ד בהוראת שעשאה יחיד למעוטי ומד יכול]
 והוא פטור ב״ד בהוראת שעשאה דיחיד למפסק ה״ל כר״י פסק דרבינו דטון וק׳ .ע״כ
 ועשו הורו אם וכן שם שכתב חייב ב״ד בהוראת שעשה דיחיד שגגות מה׳ בפי״ג פסק

 חייבים שעשו המיעוט ואלו פטורים ב״ד הרי השגגה ונודעה פיהם על הקהל מיעוט
 יהודה דר׳ עליה דפליגי כחכמים דחייב דפסק נראה .ע״כ חטאתו מביא ואחד אחד וכל

 לא חייב ס״ל הוה יהודה לרבי אי דהא יהודה כר׳ כאן פסק איך וא״כ הוריות בריש
זה לחרך ונ״ל .ב׳׳ד בהוראת שעשאה יחיד למעוטי חד מוקי דאיהו כלל סברתיה מיהוקס

מיימוניות הגהות
 איגו זה אפי׳ דפטר בר״ש ודאא ינוא הה יכול זה אפי׳ דמהייב כר׳ט ודלא יהודה בר׳ [י]

 המקלקלים כל דר״י קמיה אכהו ר׳ תני [ז] ז דמתני׳ סתמא יהודה דברבי יכול אינו וזה יכול
 בסתם אלא בו׳ משנה אינה ומבעיר הובל לברא תני פוק א״ל ומבעיר■ מחובל חוץ פטורין

 ז ע״ב כר״ש אבהו דר׳ ההיא בגמרא ומוקי פטורי; המקלקלים בל דתנן משנה
 בתרא בם׳ השבת את עליו מחללין חי יומו בן תינוק אומר ב״ג ר״ש תני חשואל בם [א]

 וספק במקצת בקיאין חשובים אדם בני שכל ר״י והשיב [נ] ! ע״ב מקראי מובחא דיומא
5 דמים שופך זה הרי והשואל מגונה וה הרי הנשאל [נ] ! להקל נפשות

משנה
 מיעוטי תלתא איכא בגמרא קאמר דאמאי דשמעחחא בפשטא דאיכא אמרח קושיא עם
 דלר׳ לימא ב״ד בהוראת שעשאה ליחיד וחד יכול וזה יכול לזה וחד ומניח לעוקר מד

 וכדקאמר מניח וזה עוקר לזה וחד יכול וזה יכול לזה חד מיעוטי הרי אלא הוי לא יהודה,
 ב״ד בהוראת שעשאה דיחיד ליה איח יהודה דר׳ ונימא הוו מיעוטי דתרי לר״מ שם

ב.  הוריות דבריש משוס הכי למימר בגמרא אצטריט דודאי אומר זו קושיא ולהיז חיי
 על שס דאמרו פטור ב״ד בהוראת שטעה דיחיד ליה אית יהודה דר׳ אמרינן ב׳) (דף

 יחידשעשאה אומרים חכמים אבל יהודה רבי דברי זו שמואל אמר יהודה רב אמר מתני׳
 יהודה דלר׳ לומר בגמרא איצריכו ולהכי וכו׳ דחניא יהודה רבי מאי חייב ב״ד בהוראת

 מצי הוה פטור ליה איח יהודה דלר׳ חלמודא משכח הוה לא אי אבל הוו מיעוטי תלתא
 בהא יהודה כר׳ כאן לפסוק ראה ורבינו .לר״מ כדקאמר הוו מיעוטי דתרי לדידיה למימר

בהוראת שעשאה דיחיד בהא אבל ליה מסייע דר״מ משוס יכול אינו וזה יכול אינו דזה
ב״ד

עוז מגדל
ף אליע!ר ר׳ פרק .פטור וה הרי עד המקלקלין בל רג(ד או ק5 .פעור עד גומא חפי :ק׳ו) ו  כ<{ י

) (דף גדול / :ק׳׳ז) (דף דאורג ר״א פ' . הפרק סוף עד המקלקלין כל :ע
ב  אין וס׳ ס״ד) (דף דיומא בתרא וס׳ ק׳ע) (דף שרצים ח' פ׳ שבת .השבת את דותה עד דחויה פ״

.שבת שהוא עד ביום אמדוהו : מרווחת הלבה בתלמוד מקומות ובכמה ב״ח) (דף מעמידין
 :ל') כ״ע (דף ב״מ פרק . סכנה עד מחללין :פ״ד) (דף דיומא בתרא ופרק קכ״ט) (דף מפנין פ׳

 אידיהן לפני פרק .וחכמיהם עד כשעושין :ס״ד) (דף דיומא בתרא פ׳ .לכך צריך עד ומחללין
:כ״ע) (דף ב״מ פ׳ .בהם עד ואסור :דיומא בתרא ופ׳ י״ב) (דף


